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1. Víziónk - A kriptovaluta cseréje sokak számára, nem
kevés számára
A Paloxia egy olyan tőzsde, amely új kereskedési és befektetési lehetőségeket kínál. Ez

könnyen használható, biztonságos és gyors kereskedési platformot kínál a kis ügyfél számára, aki
alkalmanként tervezi a változást, valamint a hivatásos kereskedőnek vagy a fő befektetőnek. A
Paloxia token fontos szerepet játszik itt. Ezen felül a Paloxia új digitális piaci szegmenseket fejleszt
ki. A következő szolgáltatásokat tervezik:
1.) A kripto valuták változása egymás között.
2.) A Fiat fő pénznemeinek kriptovalutákká változtatása
3.) A digitális kereskedelem és befektetés lehetősége például ingatlanok, áruk és cégek.
4.) Kereskedelmi és befektetési lehetőségek minden ember számára, még a kisebb befektetők számára is.
5.) Olyan betéti kártyarendszer létrehozása, amely lefedi az összes váltót és fizetési tranzakciót,
egyszerűsítve és gyorsítva.
6.) Decentralizált tőzsde hozzáadása a központi tőzsdéhez.
7.) A tőzsde kiterjesztése egy speciális piactéren, a Paloxia token előnyös beépítésével.
PROBLEMS: There were several problems with the crypto exchanges on the market.
1.) A kriptocsere világában semmi sem szabad. A kereskedés volumene naponta növekszik, és a
kriptocserék kapzsisága ugyanolyan mértékben növekszik.
2.) Függetlenül attól, hogy mekkora vagy kicsi az ügylet, minden kereskedő díjat számít fel minden
egyes tranzakcióért. Egy kicsi befektetőnek vagy alkalmi kereskedőnek, aki 100 dollárt akar befektetni,
további 10 dollárt kell fizetnie díjakért és jutalékokért, valószínűleg egy másik tőzsdét választ.
3.) A magas tranzakciós díjak óriási fékként hatnak a teljes kriptográfiai piac potenciális likviditására.
4.) A kereskedőknek pénzt kell letétbe helyezniük azon tőzsdékben, ahol a pénzeszközöket a hackerek
gyakran ellopták a múltban.
A Paloxia itt megoldásokat kínál:
A Paloxia Token segítségével egyszerűsítjük a kereskedelmet és csökkentjük tőzsdei díjakat! A Paloxia
megtalálta a módját az ügyfelek pénzeszközeinek jobb biztosítására. A token használatának további
újításait és ezáltal az érték további növelését tervezik!
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2. Nyelv
A blokkláncoknak nincsenek határok. A legtöbb csere csak egy nyelvre vagy egy
országra összpontosít.Nemzetközi csapatunk angolul, németül, franciául beszél; Számos
nyelven bővítjük csapatunkat is.

3. Paloxia Csere

➢ Csere
Az Exchange cseréje olyan modern szoftverrel működik, amely alkalmazkodik a platformjaink
igényeihez annak biztosítása érdekében, hogy egy stabil és működő platformot biztosítsunk
bármikor. Cserénkön biztos lehet benne, hogy megrendelései soha nem fognak beragadni, mert
a megfelelő motor túlterheltek.

➢ Own Cryptocurrency
A Paloxia Exchange saját Cryptocurrency, a Paloxia tokenrel rendelkezik. A befektetők
megszerezhetik a Paloxia Tokent, hogy megfizethessék a Paloxia Tokennel fizetendő
kereskedelmi díjakat. Ha a kereskedők a Paloxia tokent használják a kereskedési díjak
megfizetésére, akkor jelentős kedvezményt kapnak.
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➢ Feature bevezetés
A platformot nagyjából a következő sorrendben gördítjük ki:
 Spot kereskedelem
 Margin kereskedelem
 Futures
 Névtelen azonnali csere
 Decentralizált (on-lánc) csere
 Es még sok más a jövőben

➢ Ermék
A Paloxia Exchanger támogatja a következő érmék kereskedelmét:
 BTC
 ETH
 LTC
 Thether
 PaloxiaToken/Ermék

További érmék kerülnek hozzáadásra az idő múlásával. Általában csak olyan érméket fogunk
hozzáadni, amelyek nagy hitelességgel, felhasználói bázissal és likviditással rendelkeznek.
Az ICO-ban való részvétel segít abban az esetben, ha van egy érme, amelyet később fel kíván
venni a Paloxia-ra.
A részvételi díj 15 000 zseton lesz az első félévben. Egy átlagos napi kereskedési mennyiségre
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➢ Az eszköz lefedettsége
Tervezzük a platformok közötti kereskedelem ügyfeleinek a következők biztosítását:
 iOS natív ügyfél
 Mobile HTML5 ügyfél
 PC (Windows) natív ügyfél
 REST API

➢ Bevételi modell
Forrás

Leírás

Tőzsdei díjak

A Paloxia kezdetben váltási díjat számít fel minden egyes
kereskedelemért.

Felmondási
díjak

A Paloxia díjat számít fel a kivonásokról, a hálózat állapotától
függően

Listing
díjak

Az új érmék felsorolásakor 15 000 Paloxia Token díjat számítunk fel,
hogy fedezzük programozási és fejlesztési díjainkat a csere kezdetétől
számított első 180 napban. Az első 180 nap után a díjakat igény
szerint változtatjuk.

Margódíjak

Ha margin mellett kereskedik, akkor felmerülhet díj vagy kamat a
kölcsönbe vett összegért.

Egyéb díjak

Lehetnek más díjak. A platform gyűjthet különféle szolgáltatásokat,
például automatizált algoritmikus sorrendet stb.
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Maker2 / Taker2: Amikor fizet a Díjakkal

Szint

Kereskedelmi
Volumen
(BTC)

& Paloxia Holding

Maker

Taker

Maker 2 Maker

Szint 1

<= 10 BTC or

<= 2000 Paloxia 0.100% 0.200% 0.050%

0.100%

Szint 2

>= 10 BTC or

>= 2000 Paloxia 0.090% 0.180% 0.045%

0.090%

Szint 3

>= 50 BTC or

>= 5000 Paloxia 0.080% 0.160% 0.040%

0.080%

Szint 4

>= 250 BTC or

>= 25000 Paloxia 0.070% 0.140% 0.035%

0.070%

Szint 5

>= 1000 BTC or

>= 100000 Paloxia 0.060% 0.120% 0.030%

0.060%

Szint 6

>= 5000 BTC or

>= 500000 Paloxia 0.050% 0.100% 0.025%

0.050%

>= 25000 BTC or >= 2500000 Paloxia 0.040% 0.080% 0.020%

0.040%

Szint 7

4. Paloxia Token/Erme
Kiadjuk a tokenünket, az úgynevezett Paloxia tokent. Létrejön egy szigorú 300 millió Paloxia
Token limit, amelyet soha nem szabad növelni. A Paloxia Token natívan fog futni az Ethereum
blokkláncon az ERC 20-tal.

➢ Kiosztás

ICO 50%  
Paloxia Group LTD
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➢ Company Token 150 Mill.

Founder 20%  

Fejlesztői csapat 70%  

Lefoglal 10%

➢ ICO Token 150 Mill.
ICO 2019. november 01-től kezdődik

ICO Token 150 Mill.

➢ Paloxia Token / Érme menetrend
 Indulás előtti szakasz: csak a legalább 10 000 dolláros befektetéssel rendelkező
befektetők számára! 1 hónapos időtartam, legfeljebb összesen 15 millió „Paloxia”
token korlátozására. 15% kedvezmény a befektetők számára!
 Indítás előtti szakasz: 1 hónapos időtartam!
legfeljebb összesen 30 millió „Paloxia” token korlátozása
10% kedvezmény a korai befektetők számára!
 ICO hivatalos indítása: nyílt befektetések.
4 hónap opcióval további 6 hónapig.
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Ütemterv
Platform ötlet
A Paloxia platform elképzelése született. A
koncepció és az üzleti terv kidolgozása.

JUL
2018

AUG
2018
Kereskedelmi vizsgálatok
Partnerségi modell kidolgozása a Paloxia
ökoszisztémában. Kereskedelmi vizsgálatok.
Megállapodások stratégiai partnerekkel.

OCT
2018

DEC
2018
Marketing koncepció
A Paloxia ICO és annak platformjának
marketingstratégiájának kidolgozása.
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kialakítása.

Indítsa el az ICO-t
Tőkegeneráció az ICO által. A fehér papír
közzététele különféle ICO-kban. Oldalak
felsorolása

DEC
2019

FEB
2020
Paloxia Group LTD

Platform fejlesztése
A csere gerincének biztonságos és méretezhető

JUN
2019

NOV
2019
A Paloxia platform alfa-tesztje
A Paloxia platorma egész egységének első kiadása
a vizsgálat céljaira, valamint az utolsó kérdések
felkutatására és kijavítására.

Felkészülés az ICO-ra
Felkészülés az ICO-ra. Intelligens szerződés
kidolgozása a Paloxia token release ICO előtti
vezetésére. Folytassa a platform fejlesztését. A
fehér könyv elkészítése.

FEB
2019

MAY
2019
Paloxia weboldal készítés
az ICO webhelyének újjáépítése,
előkészítve egy aktív marketing kampányt a
végfelhasználók vonzására.

Platform kidolgozása
A Paloxia platform modelljének
kidolgozása különböző joghatóságokban.
A kibervédelmi mechanika fejlesztése.
Alkalmazás fejlesztése a jövő platformjára.

A Paloxia Platform kezdete
A Paloxia Exchange hivatalos elindítása, sok
kereskedési lehetőséggel.
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6. Kedvezményes menetrend
A Paloxia Token / Coin segítségével fizethet minden platformon felmerülő díjat, ideértve,
de nem kizárólag:

➢
➢
➢
➢

Tőzsdei díjak
A díjak
Társasági jegyzési díjak
Egyéb díjak

Discount

1st Year

2nd Year

3rd Year

4th Year

5th Year

50%

25%

12.5%

6,75%

no discount
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➢ A Paloxia token / Erme Eget
Minden negyedévben megsemmisítjük a Paloxia Token / Coin-et a kriptográfiai
platformon levő kereskedési volumen alapján, amíg az összes Token 50% -át el nem
pusztítjuk. Minden tranzakció a blokkláncon lesz. Elpusztítunk 100 Mill-et. Jelképes.
A nyereség 50% -át a token megvásárlására fordítják, a másik 50% -át pedig a tőzsde
további növekedésére fordítják. A Paloxia decentralizált tőzsdét épít a jövőben, ahol
a tokent az egyik legfontosabb alapvető eszközként fogják felhasználni, valamint az
elkölthető energiát.

➢ Paloxia token / érmebevonási terv a csapat számára
Az ICO végét követő 2. évtől kezdve: max. 20% minden évben

➢ Alapok felhasználása
 A
 pénzeszközök 40% -át a Paloxia platform felépítéséhez és a rendszer frissítéséhez
kell felhasználni, amely magában foglalja a csapatok toborzását, kiképzését és a
fejlesztési költségvetést.
 4 0% -ot fognak felhasználni a Paloxia márkanévhez és marketinghez, beleértve
a Paloxia folyamatos népszerűsítését és oktatását, valamint a blockchain
innovációkat az ipari közegekben. Elegendő költségvetés a különféle
reklámtevékenységekhez, hogy a Paloxia népszerűvé váljon a befektetők körében,
és aktív felhasználókat vonzzon a platformhoz.
 20% -ot tartalékban tartanak a felmerülő esetleges vészhelyzetek vagy
váratlan helyzetek kezelésére.
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7. A biztonság egésze a Paloxias legfontosabb prioritása
A múltban számos tőzsdén sok probléma merült fel, mivel a biztonságot minden
szempontból nem vették kellőképpen figyelembe a kezdetek előtt. Tehát néhányuknak
hamarosan abba kellett hagynia a működését, mivel például felcsaptak őket.
A Paloxia minden érmét és pénztárcáját saját, nem bérelt szerverein tárolja, a nyilvánosságra nem
hozott helyen. A tűzfal és a speciális szoftver megakadályozza a pénztárcákhoz való közvetlen
hozzáférést kívülről. Ezekkel a mérésekkel megtartjuk a saját kriptovalutákat, valamint a Paloxia
ügyfeleinek az optimális védelmet a hackerek támadásaitól.
Más esetekben az egyetlen ember, aki a kezükben volt a biztonsági kulcs, eltűnt vagy esetleg
meghalt. Olyan sok ügyfél, aki megbízott ezekben az intézményekben, nem tudja, hogy valaha is
megszerezhetik-e pénzüket vagy rejtjelező pénznemeiket ilyen események után.
A Paloxia kulcsai több ember között vannak elosztva a hordozó funkciókban. Egyrészt a
megfelelő feladatkör szerint, másrészt a pénztárca gombjaival is, a funkciótól függően. Egy ember
soha nem fér hozzá az összes szolgáltatáshoz és pénztárcához. Azonban bármikor biztosítani lehet
a hozzáférést az ügyfél pénztárcájához, amennyiben ez egy funkció esetleges teljes elvesztésével
történhet. Ezek az egyének soha nem lesznek ugyanabban a lehetséges veszélyhelyzetben
bármikor. Ezen túlmenően ezen személyek nevét nem hozzák nyilvánosságra azért, hogy
magánéletüket és rokonaikat megvédjék a lehetséges bűncselekményekkel szemben.
A többi tőzsde nem ismerte eléggé ügyfeleit. A bűncselekményekkel kapcsolatos különféle
gyanúk miatt a hatóságok szorításába estek. Ártatlan felhasználók ezrei továbbra is várják a
törvényesen megszerzett kriptovalutáik kiadását, de nem kapnak információt a vagyonukról. A
közismert platformokat a múltban bezárták a hatóságok.
Mivel a Paloxia arra törekszik, hogy fenntartható és megbízható partner legyen ügyfélbarát és
könnyen használható teljes fizetési szolgáltatással, a Paloxia a kezdetektől fogva betartja a KYC és
az AML előírásait, hogy elkerülje a bűncselekmény gyanúját vagy a véletlenszerű segítséget.
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8. Lemondás
Ez a fehér könyv azt állítja, hogy tudásunk és meggyőződésünk szerint minden részletet és
információt igazságosan tisztáz és magyaráz. A struktúrák, projektek és megállapodások azonban
a fehér könyv közzététele után bármikor megváltozhatnak. Mindig arra koncentrálunk, hogy
naprakészen tartsuk dokumentumainkat és kiadványainkat. A Paloxia megpróbálja időben
megtenni ezeket a változásokat egy online, frissített verzióval, annak biztosítása érdekében.
Minden befektető, felhasználó és érdekelt fél ingyenes hozzáférést kap a honlapunkon található
információkhoz és a közösségi hálózatokon keresztül. Azt javasoljuk, hogy minden befektető
feliratkozzon hírlevelünkre, hogy naprakész legyen a tájékoztatással kapcsolatos változásokkal.

9. Kockázat
A PALOXIA TOKEN megszerzése és őrzése különféle kockázatokkal jár, különösen azzal a kockázattal, hogy
a Paloxia Token nem képes üzleti tevékenysége megkezdésére, cseréjének fejlesztésére és a fehér könyvben
említett szolgáltatások nyújtására. Ezért a PALOXIA TOKEN vásárlása előtt minden felhasználónak gondosan
mérlegelnie kell a termék kockázatait, költségeit és előnyeit. Azok az érdekelt személyek, akik nem képesek
megérteni a vásárlás kockázatait (ideértve a Paloxia Token fejlesztésével járó kockázatokat) vagy a PALOXIA
TOKEN Általános Szerződési Feltételeiben rögzített kockázatokat, nem vásárolhatják meg a Paloxia TOKEN
terméket.

➢ Fontos jogi nyilatkozat
Ez a fehér könyv nem képezi a befektetési döntés alapját. A Paloxia Token / Coin által
rendelkezésre bocsátott fehér papírt vagy más anyagot nem befektetésnek, hanem
szoftver alkalmazásnak kell tekinteni. Ezt a fehér könyvet nem szabad, és nem is szabad
úgy tekinteni, mint egy befektetés lebonyolítását. Semmilyen módon nem minősül
értékpapír-ajánlatnak bármely joghatóság alatt, és nem tekinthető értékpapír-ajánlatnak.
Ez a fehér könyv nem tartalmaz olyan információkat vagy tanácsokat, amelyeket
ajánlásnak vagy befektetési döntés alapjának lehetne tekinteni. A Paloxia Token / Coin
nem tekinthető tanácsadónak jogi, adóügyi vagy pénzügyi ügyekben.
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➢ Fontos jogi nyilatkozat 2
A Paloxia Token / Coin nem vállal felelősséget ezen információk helyességéért és teljességéért.
A Paloxia Token / Coins nem a német törvény szerint pénzügyi közvetítő, és nem köteles
engedélyt szerezni a pénzmosás elleni küzdelemhez. A Paloxia Token / Coin vásárlása nem ruház
fel semmilyen jogot vagy befolyást a Paloxia Token / Coin szervezetére és adminisztrációjára.
A felügyeleti hatóságok gondosan megvizsgálják a kriptovalutákkal kapcsolatos globális üzleti
tevékenységeket és műveleteket. Mindenkinek, aki megvásárolja a Paloxia Token / Coin-et,
tisztában kell lennie a Paloxia Token / Coin üzleti modelljével és annak kockázataival. A fehér
könyv vagy a Általános Szerződési Feltételek megváltozhatnak, vagy esetleg meg kell változtatniuk,
az új szabályozási és megfelelési követelmények miatt az összes jogrendben alkalmazandó
törvényekből. Ebben az esetben a vevők és a PALOXIA Token / Coin megvásárlása mellett döntő
személyek tudomásul veszik a változásokat és megértik, hogy sem a PALOXIA Token / Coin, sem
annak leányvállalatai nem tehető felelőssé az ilyen változások által okozott közvetlen vagy közvetett
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The Paloxia Team
Paloxia Group LTD by guarantee - Company No. 12110205 - with seat
Wenlock Road 20-22, London, N1 7GU, represented by CEO Pascal Röllin
Contact: contact@paloxia.com
Chief Executive Officer
Menax Solutions LTD by Shares - Company No. 12100966 with headquarters 2022 Wenlock Road, London, N1 7GU, represented by the respective
Director ("Managing Director")
Responsible for the programming team (Exchange, Online Shop etc.)
Contact: contact@paloxia.com
Legal affairs and financial management.
Sono Blockchain Foundation - Company No. 11016618 - with headquarters 132134
Great Ancoats Street, Office 33854, Advantage Business Centre,
Manchester, M4 6DE, represented by the respective director
("Managing Director")
Contact: team@paloxia.com
Online marketing, customer service and financial management
Human World Mind Power LTD by guarantee - Company No. 12100939
- with registered office at Wenlock Road 20-22, N1 7GU, represented by the respective
Director ("Managing Director")
Contact: team@paloxia.com
Online marketing, customer service and financial management
Hoju International LTD by guarantee - Company No. 12100400 - with seat
Wenlock Road 20-22, London, N1 7GU, represented by the respective
Director ("Managing Director")
Contact: team@paloxia.com
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